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�श�ंयाची 

गो�ट
लेः �व�लयम �ॉपर

फार फार वषा�पूव�ची गो�ट आहे.  
युरोप!या एका टोकाला अ%ात अशा 
'ठकाणी नोशी नावाचे गाव आहे. 

डॉड मीड अडँ कंपनी- .यूयाक�  1955



तेथे एक हडकुळा, 

बारका  �शपंी रहात 

होता. 

तो अती सुंदर कपड े

�शवत होता.  
 



देशा!या चार8 बाजनूी 
लोक तेथे येऊन 
;या!याकडून कपड े�शवून 
घेत होते. 



सा=या कापडातूनसु>ा तो इतके 
छान कपड े�शवायचा कA यानी 
�शवलेले कपड ेघातBयानंतर 
गर8बसु>ा Cीमंतासारखे वाटत 
होते. 
यानी �शवलेले कपड ेघातBयानंतर 
अगद8 सा=या भोFया 
माणसालासु>ा इतर 
मानस.मानाने वागवत होते. 

बायकां!यासाठG तर तो 
इतके छान कपड े
�शवायचा कA यानी 
�शवलेले कपड े
घातBयानंतर ;या बायका 
एकदम सुंदर व तHण 
वाटाय!या.



हा �शपंी  मोठा अIधकार8 असो 
कA अ;यंत साधा माणूस, यात 
अिजबात फरक  करत नLहता. 



;या!यासमोर लोक जेLहा कपड ेकाढून 
उभे रा'हले कA तो खा'टक आहे कA, 
सैPनक, कवी आहे कA Lयापार8, मजरू 
आहे कA वकAल, �शQक आहे कA 
कामगार हा फरक कळत नLहता. 

फार फार तर ते बुटके आहेत 
कA लंबू वा लR आहेत कA 
सडपातळ एवढेच कळत होते. 



Sया Tकारे तो कापड Pनवडत होता, 

माप घेत होता, रचना ठरवत होता 

;यात एका Tकारची कुशलता होती. 



- �शवलेBया कापडाला योUय 
आकार देVयासाठG जागोजागी 
�पना टोचणे, आतBया बाजसू 
अWतर लावणे, उतार 
असलेBया खांXयाना, कॉलरला, 
मनगटांना व Yखशांना पॅ[डगं 
लावणे  यात कौशBय होते.



�शवून तयार झालेले कपड े
घातBयानंतर, - पुHष असो वा W^ी - 
एखाXया  अIधका_याTमाणे ते 
Hबाबदार वाटायचे. 



�शपंी गर8ब होता. परंतु अप;यां!या 
बाबतीत अगद8 Cीमंत. ;यातह8 मुल8 
जाWत. काह8 जणांना रॉथचाइBडसारखे 
Cीमंतीचा वारसा �मळाला असतो. 
परंतु �शपंी ;यापैकA नLहता. 

रॉथचाइBड पँटवर रफू क`न घेईल 
का? फcत या �श�ंयाने कौशBय वापले 
नसते तर शरू, वीर व Cीमंत 
रॉथचाइBडला कपड ेन घालता dफरावे 
लागले असते. 



�शपंीला मा^ ;यानी �शवलेले 
कोट वा सूट कुठले हे कळत 
होते. हात पुe क`न थcँस 
देताना तो खरे तर शट�!या 
बाfयाला थcँस देत होता. 
तेथे एखादे फॅशन परेड भरल8 
आहे कA काय असे वाटत 
होते. 

र�ववार8, सुgी!या 'दवशी, 
सणासुद8ला, लUनाला संपूण� 
गाव जागे झाBयासारखे वाटत 
होते. सव� जण ठेवणीतले 
कपड ेघालून शहरा!या 
मैदानावर जमत होते. 



यानी �शवलेले कपड ेघालून लोक बाहेरगावी 
गेBयानंतर ;या गावातील लोकसु>ा  “अती सुंदर 
कपड.े कुणी �शवले?” jहणून आkचय�चdकत होऊन 
�वचारत  असत. व तेह8 “नोशी गावातील बुटका 
�शपंी!” jहणून अ�भमानाने सांगत असत. 



;या बुटcया �श�ंयानी �शवलेले कपड ेदेशभर 'हडंत होते, शहर, गाव, अशा 
लांब लांब!या 'ठकाणीसु>ा. उ.हा!या Tकाशात Wवतं^पणे राहVयासाठG Tय;न 
करत असलेBया एखाXया पmयासारखे... 



nा.सम=ये ;याला “le petit 
tailleur.”  jहणून ओळखू  
लागले.



इटल8म=ये ;याला “il 
sarto piccolo.” jहणून 
ओळखू  लागले



जम�नीत 
“der kleine Schneider.”

Wपेनम=ये “el sastre 

pequeno.” jहणून 
ओळखत होते. 



परंतु घर8 मा^ तो बारका �शपंी - Sयाला बाहे`न �मळत 
असलेBया T�स>ीब�ल काह8 कBपना नसणारा – नेहमीच 
तास न तास कामात गुंतलेला. ;या लहानशा दकुानातील 
टेबलवर मांडी घालून काम करणारा.    



एके 'दवशी ;याला अमे�रकेत रहायला 
गेलेBया ;या!या एका �म^ाचे प^  
�मळाले. प^ात तेथील चंबू गबाळ 
गुंडाळून  कुटंुबस'हत आkचय�चdकत 
करणा_या या अमे�रकेत येVयाचा आ�ह 
;यानी केला होता. पुढे ;याच प^ात तेथे 
;याचे सव� �म^ सुखाने रहात असून  
इथBया इमारती आकाशाशी �भडलेBया 
आहेत  असेह8 �ल'हलेले होते. 



या Cीमंत देशात सूय�सु>ा जाWत 
तळपतो. फळं करंडी भ`न �पकवतात. 
सफरचंद �पपंात साठवतात. बटाटे 
पो;यात भ`न ठेवतात. �ेड!या दो.ह8 
बाजलूा भरपूर लोणी लावतात. 



सगळे रWते सो.या!या �वटाने तयार 
केBयासारखे वाटतात.  

येथील T;येक माणूस Wवतः!या राजवा�यात 
राजासारखा राहतो. 



सवा�ना समान संधी 
देणारा देश....

Wवतं^ देश... वचनाशी 
जागणारा देश....सम>ृ 
देश..



�शपंीला व ;या!या कुटंुबाला घर �मळVयाची LयवWथा 
�म^ानी केल8. अमे�रकेत Wथलांत�रत होVयासाठG 
आगबोट8ची Pतdकटं पाठवल8. 
शहरात आनंद8 वातावरण होते. बारका �शपंी व ;याचे 
कुटंुब - एका सम>ृ देशाला, आशचेे dकरण दाखवणा_या 
देशाला, Wवातं�य व समता असलेBया देशाला जाणार व 
�शपंीचे सुदैव jहणून शहरातील सव� जण नाचत होते, 
गात होते. 



दसु_या 'दवशी �शपंी आपBया 
कुटंुबसमवेत Tवासाला Pनघाला. 



गावागावातून ते जात असताना 
;याला सगळे जण ओळखतात, 
हे कळBयानंतर ;याला 
आkचया�चा  धcका बसला. 

या वाटेव`न परदेशी जाणा_यांचे सुंदर सुंदर 
कपड ेगावक_यांनी पा'हलेले होते. jहणूनच या 
�श�ंयाब�ल ;यांना मा'हत होते. 



बारका �शपंी व ;याचे कुटंुब..... ....सम>ृी!या वाटेव`न जात होते. 



बंदरावर पोचBयानंतर �श�ंयानी घोडा व घोडागाडी 
�वकून टाकल8. तेथे जमलेBया व अमे�रकेला जाणा_या 
वेगवेगFया देशातील  भरपूर लोकां!या बरोबर हे कुटंुब 
बोट8त चढVयाची वाट पहात उभे रा'हले. 



बुटके, उंच, लR, सडपातळ, पुHष, म'हला व मुलं-
मुल8 हे सव� एका मो�या बोट8ने एक Wवतं^ व 
नवीन रा�� बन�वVयासाठG जात होते. 

Tवाkयाम=ये सुतार, गवंडी, Lयापार8, 
चांभार, शतेकर8, �वXयाथ�, �शपंी, 
खा'टक, WवयंपाकA, इ;याद8 Tकारचे 
वेगवेगFया Lयवसायातील लोक होते. 



नवीन आलेBयां!या 
WवागतासाठG ;यांचे �म^ 
.यूयाक�  येथील बॅटर8 पाक�  –
Sयाला एके काळी कॅसल गाड�न 
असे jहणत होते – येथे जमले 
होते. 

आपBया WवागतासाठG आलेBया 
आपBया ज.ुया �म^ांना बघून 
�श�ंया!या कुटंुबाला भरपूर आनंद 
झाला. 



;या!या �म^ांनी ;यांना .यूयाक� !या पूव�!या 
बाजलूा असलेBया गद�!या 'ठकाणातील एका 
छो�याशा �लॅटम=ये घेवून गेले. 



या बारcया �श�ंयाला तेथील सगFया गो�ट8 
�वIच^ वाटू लागBया. लोक एकमेका!यावर उभे 
राहून जगत होते. उ.हा!या चटcयापासून 
आराम �मळवVयासाठG भर उ.हाFयात dक;येक 
जण ग!चीवर झोपत होते. 



�श�ंयाचे कुटंुब िWथरWथावर झाBयानंतर  
;या!या �म^ानी ;याला एका टेल�रगं शॉपम=ये 
घेवून गेला. तेथे dक;येक �शपंी पुHषांचे कपड े
�शवVयाचे काम करत होते. यालाह8 एका 
मशीनसमोर बसवVयात आले. व ;याला फcत 
शट�चे बाfया �शवVयास सांIगतले. शय�तीतील 
घो�यासारखे सव� मशी.स एकाच ओळीत फcत 
बाfया तयार करत हो;या. ;यांना शट� वा 
कोटाचा प;ता मा'हत नLहता वा ते कुठे �शवले 
जाणार याची मा'हती नLहती.  



... व �श�ंया!या अजनू एका गटाकड ेजॅकेटला 
�शवVयासाठG सुपूद� करत होते. 

तयार झालेBया बाfया मोजनू एका 
गाठो�यात बांधVयात येत होते...



रांगेत बसलेBया म'हलांनी   
काजे-बटन क`न ;यावर 
शवेटचा हात dफर�वला .

व तयार कप�यांना इW^ी क`न 
�व�AसाठG वेगवेगFया दकुानात 
पाठ�वVयाची LयवWथा तेथे राबवल8 
जात   होती. 



काह8 म'ह.यानी   या बारcया �श�ंयानी 
आपBयावर सोपवलेले बाfया �शवVयाचे 
खडतर काम संपवले. 
सीजनसाठG दकुानं बंद झाल8. �श�ंयांना काम 
नसBयामुळे पुढ8ल सीजन!या  नLया 
Tकार!या कप�यां!या ऑड�रची वाट बघत  ते 
�रकामे बसले.  



कामा!या शोधात हा बारका �शपंी 
रWतोरWती dफ` लागला. कामसूला 
�रकामपणा हे एक दःुखदायक गो�ट 
वाटते. ;याला आपण �शवलेBया 
हजारो बाfयांची आठवण झाल8. 
आपBया खे�यात काम केBयाTमाणे 
येथील केलेBया कामाब�ल गव� 
वाटेनासे झाले. 
;यासव� बाfया एकदम परके वाटू 
लागले. 



Sयानी आपBयाला अमे�रकेत 
येVयासाठG प^ �लहून कळवले होते 
;या �म^ाकड ेहा बारका �शपंी गेला. 
“तु�या प^ात नमूद केलेला  
Wव�नातील देश कुठे आहे?” असे 
;यानी खडसावून �वचारले. 
“ते येथेच आहे. तु�याभोवती आहे. 
Sयां!या ;यां!या इ!छेTमाणे व 
;यां!या QमतेTमाणे ते Wव�न 
साकारता येईल. मा�या बरोबर 
आBयास शजेार8 पाजार8 काय चालले 
आहे हे मी दाखवू शकेन. मगच तुला 
मा�या प^ाचा अथ� कळू शकेल.” 
�म^ाने उ;तर 'दले. 



;या �म^ानी ;याला हातगाडीवर काम 
करणा_या एका हमालाकड ेनेला. ;या 
हमालाला “तुझी महा;वाकांQा काय 
आहे?” असे �म^ानी �वचारले. 
“प'हBयांदा मी एक छोटे दकुान 
उघडणार आहे. मग दकुानातील 
Lयवहार वाढBयानंतर मोठे दकुान - 
तेह8 शहरातील ऐन मोcया!या जागी -” 
हमालाने उ;तर 'दले.  

“जसजसे दकुानात जम 
बसेल तसतसे दकुान 
वाढवत काह8 'दवसांनी 
मोठे [डपाट�म�टल Wटोर 
उघडणार आहे.” 



;यानंतर �म^ानी पेपर �वकणा_या मुलाला 
बोला�वले. “तू मोठा झाBयावर काय करणार?” 
�म^ाने �वचारले. “मी  मोठा झाBयानंतर 
प^कार होणार आहे. मी �ल'हलेBया बातjया 
पेपरात छापBया जातील. संपादकाने माझी 
शाळा संपBयानंतर नोकर8 देणार आहे. असे 
सांIगतले आहे. कदाIचत मी एका पेपरचा 
मालकह8 होईन.” मुलाने उ;तर 'दले. 



“कोप_यातील ;या गाणा_या 
वेटरकड ेबघ. तो Wवतः गाणे 
�ल'हतो. एखाXया 'दवशी 
अमे�रकेतील नंबर एकचा 
संगीतकार होईल. ;या तथेे ;या 
लहान माणसाकड ेबघ. ;याला या 
शहरात सुधारणा करायचे आहे. 
एके 'दवशी तो या शहराचा 
महापौर होईल. येथील कुणालाह8 
�वचार. सगळे काह8ना काह8  
महा;वाकांQा बाळगून  आहेत.



जगातील Wवातं�य�Tय असलेले सव� Tकारचे 
लोक आपले भ�व�य उSवल करVयासाठG, 
आपल8 Wव�न पूण� करVयासाठG या देशात 
येतात. या देशात भाषण Wवातं�य आहे. 
तुjह8 इतरां!या �वचारापेQा वेगळे �वचार 
�बन'दcकत मांडू शकता. धम� वा वंश यांचा 
भेदाभेद न करता  सगFयांना येथे समान 
संधी आहे. येथील PनवडणुकAत कुणाचाह8 
हWतQेप होत नाह8. jहणूनच हा देश महान 
देश आहे.  



हे सव� बघून व ऐकून �शपंी घर8 
परतला. इमारतीत प'हBया 
मजBयावर8ल शजेार!या म'हलेने 
;याला संगीता!या काय��माची दोन 
Pतdकट 'दल8. कारण Pतचा मुलगा 
;यात भाग घेणार होता.  

“काय��मात भाग घेणा_या मुलासाठG नवीन 
कपड ेव सूट �शवून Xयाल का?” jहणून 
Pतने �वचारपूस केल8. 



;या शजेार!या बाईसाठG नवीन 
कपड ेव मुलासाठG सूट �शवVयाची 
ऑड�र ;याला �मळाल8. अशा Tकारे 
ख_या खु_या अमे�रकेचा शोघ 
;यानी घेतला. 

�लॅटला पोचBया पोचBया ह8 
आनंदाची बातमी ;यानी बायकोला 
कळवल8. आपण Lहायो�लन!या 
काय��माला जाणार व ;या 
मुलांसाठG मी कपड े�शवणार आहे. 
असे ;यानी सांIगतले. 



याच छो�या खोल8त काम करत तो 
कप�यांचे नवीन नवीन [डझाइन 
शोधणार होता.  एका 'दवशी 
भ�व�यात  dफ�थ अLहे.यूम=ये तयार 
कप�यांचे ;याचे मोठे दकुान असेल व 
जनतेसाठG – अमे�रकन जनतेसाठG –
तो [डझाइन केलेले कपड ेतयार 
करणार होता. 



मुलां मुल8ंसाठG, बायका- 
पुHषांसाठG, ना�वक, नस�स, 
गायक, न;ृय करणारे इ;याद8 
सवा�साठG सुंदर सुंदर ....



वेगFया वेगFया Qे^ात काम करत 
असलेले सव�..व... 

शहरा!या सव� भागातील लोक 
;याला शोधत शोधत... 





... या बारcया �शपंीकड ेयेत राहतील.

�व�लयम िLहcटर �बल �ॉपर (1897-1977) हा 
एक महान Iच^कार, LयंगIच^कार, �लथो�ाफर व 
Pनसगा�वर Tेम करणारा होता.    
.यूयाक� !या अ;यंत गर8ब वWतीत ;याचे बालपण 
गेले. ;याची आई �शवण काम क`न पैसे कमवत 
होती. ;या!या व[डलांना आठ भाषा येत असले 
तर8 त ेबेकार होत.े अमे�रकन अथ�LयवWथेचे बळी 
झालेले हे एक कुटंुब होत.े 
अगद8 लहानपणापासूनच Iच^ काढVयाचे वेड 
;याला होत.े Iच^कले!या उ!च �शQणासाठG 
;याला �श�टव;ृती �मळाल8. परंतु ती पुरत 
नLहती jहणून ;याला काम करावे लागत असे. 
;याचे Iच^कलेतील कौशBय बघून .यूयाक�  Wकूल 
ऑफ फाइन अँड अ�लायड आट�स ्या संWथेने 
भरपूर मदत केल8. पदवीनंतर .यूयाक�  '��यून या 
प�^केसाठG तो काम करत होता. 
;याकाळ!या डाLया चळवळीशीसंबंIधत असलेBया 
अनेक Pनयतका�लकांसाठGसु>ा तो काम करत 
होता. यु>काळात फॅ�सझमला �वरोध करणा_यात 
;याचा पुढाकार होता. 


